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Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dezoito horas e 1 

quinze minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na sala do 2 

Conselho Municipal de Educação os conselheiros: Sonia Cristina Ramos, 3 

Carlos Marcelo Yamakawa, Marilice Trentini de Oliveira, Rosana Calil e o 4 

convidado Genésio Aparecido da Silva para tratar dos seguintes assuntos: I. 5 

Expediente: 1- Justificativas de faltas, 2- Informes do Presidente, II. Ordem 6 

do Dia: 1 – Organização do 3° Encontro de Educação Infantil e do Ensino 7 

Fundamental do Município de Piracicaba. Os conselheiros Tainá-Rekã 8 

Wanderley de Pádua, Maria Aparecida Vila Nova, Camila Theodoro da 9 

Silva, Benedita Ivete B. Negreiros e Cláudia da Silva Santana justificaram 10 

suas ausências. Informes: a Presidente inicia a reunião com a comunicação 11 

da devolutiva do Secretário de Educação sobre a nova configuração de 12 

datas do 3º Encontro proposta pelo mesmo, e outras providências; 13 

Comunica que os palestrantes do 3º Encontro foram todos acertados; 14 

Distribuído de maneira impressa e posto em aprovação a programação do 15 

3º Encontro, Rosana Calil sugeriu a marcação de tempos para delimitar as 16 

palestras e discursos tendo a mesma aprovação, Marilice Trentini sugeriu 17 

que as palestras e temas sejam abordados com objetividade com aprovação; 18 

comunicado que todos os itens do evento foram acertados, citado que as 19 

flores serão begônias e antúrios, excetuando os currículos e divulgação 20 

publicitária, citado o apelo de ajuda custo para combustível para o Ney 21 

Vilela; Mencionado que o evento terá sua divulgação por meio de e-mail e 22 

sites; Rosana Calil pede esclarecimentos sobre como se processa a questão 23 

financeira; Marilice Trentini coloca o Coral da sua instituição como reserva 24 

caso a apresentação cultural necessite; Exibido um slide com o histórico e 25 

atribuições de Conselhos de Educação, o qual foi comentado por todos e 26 

copiado pela Marilice Trentini para ajustes visando a simplificação dos 27 

textos propostos por ela e aceitos pelos conselheiros. Nada mais havendo a 28 

tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, Segundo Secretário, redigi esta ata 29 

que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 30 

conselheiros presentes. 31 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO  


